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TESTE DA TRAIÇÃO  lição 7 

Lucas 22.48: “Jesus porém, lhe disse: Judas, com um beijo trais o filho do Homem” 

 

Em Lucas 22.1-4, lemos que satanás entrou em Judas que era um dos doze.  Veja, Judas era um dos doze de Jesus, 

havia caminhado com ele durante três anos, era tesoureiro do ministério de Jesus. Então aprendemos aqui que o 

inimigo pode usar pessoas até mesmo muito próximas de nós. Não queremos dizer com isso que precisamos agora 

ficar amargos, ranzinzas, não confiando em mais ninguém.  

 

Uma coisa que precisamos é um coração sarado sem malícia, e também um coração que confia extremamente em 

Deus, precisamos sim confiar nas pessoas, porém essa confiança não quer dizer que nunca nos trairão, não posso 

esperar demais em quem anda ao meu lado. Não podemos passar a vida suspeitando dos outros, mas são eles que em 

muitos casos serão usados para testar a nossa confiança em Deus, mas diga-se de passagem que você também pode 

incorrer na situação de aborrecer alguém, e porque não dizer de dar lugar ao diabo para trair alguém... Então tome 

cuidado com suas atitudes, pode ser que um “demoniozinho” entrou ai para testar a vida de outra pessoa. 

Pessoas podem nos amar num dia e nos odiar no outro, e quero lembrar que essa pessoa pode ser você também em 

relação aos outros. É muito simples ficar pensando em quem nos traiu, mas será que você também nunca traiu uma 

pessoa? Pessoas mudam muito rapidamente, inclusive nós. 

 

Nunca poderemos frear nossa vida cristã com medo de traições, sempre precisaremos lidar com pessoas, somos seres 

extremamente relacionais, o que precisamos é mudar nossa postura quando decepções e traições acontecerem 

conosco. Sempre haveremos de dar oportunidade para as pessoas se aproximarem de nós e nós delas, as vezes o que 

vamos arrumar são tremendas confusões, mas Deus nos dará escape e teremos alegria com muitas outras pessoas que 

lidamos. 

 

Assim como Jesus deu uma oportunidade a Judas para ele escolher, nós também devemos dar oportunidade as pessoas 

para serem nossas amigas, nossos irmãos, nossos discípulos. O Problema de Judas, é o de muitas pessoas hoje em dia, 

a ganância, em João 12.1-6 nos diz que ele criticou a mulher que jogou um vidro de perfume nos pés de Jesus dando a 

desculpa que o dinheiro do perfume poderia ser empregado aos pobres, mas na verdade ele queria o dinheiro para ele. 

E o dinheiro foi a tentação de Judas, tanto é que ele traiu a Jesus por míseras trinta moedas de prata que nem mesmo 

ficou com ele. 

 

Satanás sabe nossas fraquezas e sabe das fraquezas daqueles que estão por perto de nós. Assim como ele usou a 

fraqueza de Judas para atingir a Jesus, ele também pode usar a fraqueza de alguém próximo de nós para nos atingir. 

Então fique atento, fique alerta. Fraquezas alheias nos irritam, nos aborrecem, principalmente de gente mais próxima, 

esposa(o), filhos, discípulos, etc. Gostaríamos que eles não tivessem os defeitos que tem, gostaríamos que eles não 

fossem tão usados pelo inimigo para nos afrontar e nos atribular não é mesmo? Pois é, esse é o pensamento deles 

também com relação a cada um de nós. A Bíblia nos ensina que não podemos dar lugar ao diabo, principalmente para 

aborrecer as pessoas que estão ao nosso redor. Pense nisso. 

 

O que precisamos entender é que somos diferentes uns dos outros, não é simplesmente questão de julgarmos quem 

está certo e quem está errado, é questão de convivência, as vezes até de sobrevivência. Temos pontos fortes e fracos, e 

satanás se aproveita das fraquezas, tanto dos outros como as nossas, para criar confusões na família, na célula, na 

igreja, no trabalho e em todos os lugares. 

 

Você já parou para se perguntar porque que essas coisas ruins acontecem? Queridos, assim como Jesus quando estava 

prestes a ir para cruz e aquela mulher o ungiu e Judas se levantou em João 12, o inimigo parece que sabe quando Deus 

vai nos promover ou vai nos fazer crescer, ele tenta nos frear, é como se ele quisesse e quer nos acusar diante de Deus, 

tipo dizendo que ainda não estamos prontos. Quero lhe dizer que essa luta que você anda passando só vai te fazer 

crescer. Satanás tem o papel de tentar nos impedir, isso sempre acontece quando estamos para receber bênçãos 

sobrenaturais, não de esse gostinho a ele, não tenha atitudes negativas para desagradar a Deus ou que fará você 

regredir naquilo que já alcançou. 

 Não de crédito aos Judas que se levantam contra você, e nem deixe que o mesmo que entrou em Judas entre 

em você. Chorar e lamentar que fomos traídos não vai adiantar nada, isso só vai piorar a situação, determine-se a não 

deixar a traição te frear, continue firme com Deus.  

 

 


